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S tem delovnim načrtom urejamo dejavnost za izvajanje vzgojno izobraževalnih programov za 
udeležence izobraževanja z življenjskimi in delovnimi izkušnjami. 
Na področju izobraževanja odraslih bomo v šolskem letu 2018/19 izvajali različne programe: 
 

1. Programe za pridobitev izobrazbe in programe za pridobitev 
    neformalne izobrazbe, 

  3. programe usposabljanja in izpopolnjevanja za potrebe dela, 
  4. programe za uresničevanje izobraževalnih, kulturnih in drugih  potreb občanov 
  5. svetovanje udeležencem izobraževanja 
 
 
Pri uresničevanju začrtanih ciljev bomo v sodelovanju z uporabniki  
 
  -    ugotavljali izobraževalne potrebe in interese 
  -    planirali izobraževanje odraslih 

- usmerjali odrasle k izobraževanju 
- svetovali udeležencem izobraževanja.   

 
 
 
 
1. ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE PROGRAMOV ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE 
 
 
Odrasli se lahko vključijo v verificirane programe za pridobitev izobrazbe, ki jih izvajamo na 
gimnaziji: 
 

- 1. program srednjega poklicnega izobraževanja strojništvo, 
    smer: oblikovalec kovin - orodjar in mehatronik - operater 

- 2. program poklicno tehniškega izobraževanja: strojni tehnik, 
poklic: strojni tehnik 

- 3. maturitetni tečaj  
- 4. nacionalne poklicne kvalifikacije    

 
Vpis v programe je možen celo leto, če so prosta izobraževalna mesta in se kandidat strinja s 
predlaganim izobraževalnim načrtom. 

 
 
 
I. 
Za oba  programa  srednjega poklicnega izobraževanja OBLIKOVALEC KOVIN  - ORODJAR in 
MEHATRONIK OPERATER letos ni zanimanja.  Če se bo vpisalo dovolj kandidatov bomo v 
februarju organizirali skupinsko izvajanje programa.  Za kandidate, ki se bodo vpisali tekom 
šolskega leta bomo pripravili individualne načrte priprav in opravljanja izpitov.   



 
II. 
V programu poklicno tehniškega izobraževanja STROJNI TEHNIK ravno tako zaenkrat ni vpisov, 
ob zadostnem številu bomo s skupinskim izvajanjem začeli v februarju 2019.   
III. 
 Za NPK Upravljalec strojev v proizvodnji in Pomočnik vzdrževalca v proizvodnji bomo razpisali 
termine potrjevanja. Poskušali bomo pridobiti verifikacijo še za katero na strojništvo vezanih 
NPK.  
  
  
 
PLANIRANO ŠTEVILO UR V ODDELKIH ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE 
 
 
Šola/oddelek    plan. št. sluš.  plan. št. ur 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mehatronik operater    5  20  
 PTI: Strojni tehnik       5  20 
SSI: Strojni tehnik       2                       20  kombinacija zgornjih ur 
----------------------------------------------------------------------------------------------------    
         S K U P A J:    12  40 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seštevek ur predstavlja maksimalno število individualno izvedenih urKonzultacije bodo potekala 
v popoldanskem času v splošnih in specializiranih učilnicah, v gimnaziji. Predavateljski kader 
bodo profesorji, ki poučujejo v programu gimnazije,  strojnega tehnika in mehatronike.  
 
 
2. USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE ZA POTREBE DELA 
 
V ta sklop izobraževanja sodijo vse tiste oblike, ki so jih udeleženci po zakonu dolžni opraviti, 
oziroma se izpopolnjujejo za potrebe dela.  Ker smo vključeni v projekt MUNERA 3: Izvajanje 

programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022  v tem okviru 
predvidevamo izvedbo treh tečajev. 
  
Izobraževalna oblika   štev.oblik        štev.udel.  štev.ur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Tečaji po dogovoru z delodajalci         3   36  150 
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------        
S K U P A J:                   3         36     150  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



3. PROGRAMI ZA URESNIČEVANJE IZOBRAŽEVALNIH, KULTURNIH IN DRUGIH POTREB 
OBČANOV 
 
V sklopu programov za uresničevanje izobraževalnih, kulturnih in drugih potreb občanov bomo 
organizirali naslednje izobraževalne oblike: 
 
Izobraževalna oblika   štev.oblik        štev.udel. plan.št.ur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
01.Tečaj angleščine - OŠ        2     15      50 
02.Tečaj nemščine - OŠ        1     10        25    
03.Tečaj nemščine - odrasli        1     10        50 
04.Tečaj angleščine - odrasli              1      10        50       
05.Tečaj italijanščine         1     10        50 
06.Tečaj španščine         1     10        50 
07. Tečaj ruščine               1                 10                    50  
08. Tečaj francoščine               1     10        50 
09.Tečaj aranžiranja         1     10        5 
10.Tečaj risanja         1     12        15 
12.Poletna šola matematike        1     15        15 
13.Poletna šola angleščine        1     15        15 
14.Poletna šola italijanščine        1     10        15 
15.Tečaj kaligrafije                                     1                                   8        20 
16.Tečaj slikanja           1                                   8        20 
18.Mozaik          1       8        20 
19. Tečaj za voditelje čolnov        1     15          8 
20. Autocad  in ProEngineer       1     15         24 
---------------------------------------------------------------------------------------------------              
  S K U P A J:        23                186  454 
            
Tečaji bodo organizirani po verificiranih programih za posamezna področja. Udeleženci bodo 
otroci, mladina in občani, ki se bodo prijavili na razpis. 
 
 
Vse izobraževalne oblike bodo potekale v popoldanskem času , ko imamo na razpolago splošne 
in specializirane učilnice na gimnaziji.  
 
Kadrovske potrebe pokrijejo učitelji, ki so redno zaposleni na gimnaziji ter zunanji sodelavci po 
pogodbi. Tako se pokrivajo v glavnem vsi jezikovni tečaji ter splošno izobraževalni predmeti v 
programih za pridobitev izobrazbe. 
 
Poimenski seznami predavateljev so v prilogi dokumentacije za verifikacijo programov. 
 
 



4. SVETOVANJE UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA 
 
Glede na povečano ponudbo izobraževalnih programov v primerjavi s preteklimi leti 
ugotavljamo, da se danes vse pogosteje pojavlja potreba po individualnem svetovanju pri 
vključevanju v izobraževalni proces odraslih. Zato velja že kar pravilo, da se vsak odrasel 
udeleženec izobraževanja pred vključitvijo praviloma vsaj enkrat, večinoma pa dvakrat oglasi na 
razgovor z organizatorjem izobraževanja odraslih. Udeleženec tako dobi vpogled v potek in 
trajanje izobraževalnega procesa,  spozna obveznosti, ki jih ima kot udeleženec izobraževanja 
ter možnosti osebnega razvoja in napredovanja po končanem izobraževanju. 
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